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Tisztelt Képviselő-testület!
Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján végezte Dombóváron a
települési szilárd hulladék gyűjtését ez év június végéig. Azóta a közszolgáltatást a
Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi, a szerződése egyelőre az év végéig szól, és még
mindig kérdéses – nem a dombóvári önkormányzatnak felróhatóan –, hogy melyik
környékbeli nagyobb hulladékgazdálkodási rendszer – Pécs, illetve Kaposvár –
részeként működő cég fogja végezni a közfeladat ellátását 2018. január 1-jétől. Ennek
eldöntése Dombóvár Város Önkormányzatának joga és kötelessége.
Jelen állás szerint a többségében a Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában
álló ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. további működtetésére, fenntartására nincs
szükség, a cég a közeljövőben már nem fog végezni hulladékgazdálkodási
tevékenységet, jelenleg még közreműködik a dombóvári hulladékudvar, illetve a
kaposszekcsői hulladékátrakó üzemeltetésében, amely tevékenysége akkor fog
megszűnni, amikor a Dél-Kom Nonprofit Kft. jogerős hatósági engedélyekkel
rendelkezik a létesítményekre. Ha januártól változik a közszolgáltató, akkor annak a
Lucza hegyi utcai hulladékudvar működtetése tekintetében is lesz kihatása.
A társaság törzstőkéje 3.100.000,- Ft, a cégben a dombóvári önkormányzat 60%-os
részesedéssel rendelkezik (a törzsbetét összege 1.860.000,-Ft), a másik tulajdonos a
Dél-Kom Nonprofit Kft. (a törzsbetét összege 1.240.000,- Ft). A cég sorsának
mielőbbi rendezésére tekintettel a Képviselő-testület a 294/2017. (VI. 14.) Kt.
határozatával kért fel arra, hogy egyeztessek a kisebbségi tulajdonos tulajdonrészének
megvásárlásáról vagy a társaság végelszámolásáról. A tulajdonosok álláspontja a cég
végelszámolás útján való megszüntetése, azonban a kezdő időpont felelősséggel való
meghatározása nehézségekbe ütközik a közszolgáltatást érintő függő helyzet és a
lezáratlan ügyek miatt.
A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a
cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van
helye. A végelszámolási eljárás lefolytatásának szabályait a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ctv.) VIII. fejezete, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó
rendelkezései, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelet szabályozza.
A végelszámolás kezdő időpontja a cég legfőbb szerve (a Kft. esetében a taggyűlés)
által a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban megállapított időpont,
ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte. Ezen időponttal a korábbi vezető
tisztségviselő megbízatása megszűnik, a cég vezető tisztségviselője (így egyben
törvényes képviselője) a végelszámoló lesz. A végelszámoló a végelszámolás során a
cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait
érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén
értékesíti. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között

pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszünteti. A végelszámoló
a végelszámolás alatt gondoskodik a cég vagyonának megóvásáról, az értékesítésre
nem kerülő vagyon megőrzéséről. A végelszámoló az ilyen tisztséget betöltő
személytől elvárható fokozott gondossággal, a végelszámolás alatt álló cég, valamint a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A végelszámolást - annak
kezdő időpontjától számított - három éven belül be kell fejezni.
A rendelkezésre álló információk alapján a végelszámolás megindításának nem lenne
akadálya – a cég fizetőképes, illetve a vagyona elegendő a tartozásinak fedezetére –,
de a gyors elhatározástól az eljárás még nem fejeződne be előbb. Dombóvár Város
Önkormányzata még jelentős összeggel tartozik a cég felé, amit az év végéig vállalt
kiegyenlíteni, de a teljesítés nem reális, ha nem kapunk rendkívüli állami támogatást
erre a célra. A beadott kérelem elbírálásáról egyelőre nincs információ. A cég még
várja a 2017. második negyedévi díjbevétel átadását a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től. Egy – munkaruha kölcsönzéséről szóló –
határozott idejű szerződés felmondásából eredően a Kft.-vel szemben a szerződő fél
kötbérigénnyel lépett fel, ha bírósági eljárásra kerül sor, akkor annak befejezéséig nem
fejezhető be az eljárás. A cégnek még vannak bérleti szerződései hulladéktároló
edényekre, illetve hulladékdíj követelések is fennállnak. A társaság jelenleg még
három munkavállalót foglalkoztat.
Az ügyvezetői feladatokat 2017. december 31-ig Právics Máté látja el megbízási
jogviszony keretén belül, havi bruttó 120.000,- Ft díjazás ellenében. Az új ügyvezető
megkezdte a cég ügyeinek megismerését és a folyamatban lévők intézését, lezárását.
A fentiek alapján az a javaslatom, hogy újabb hat hónapra Právics Máté ügyvezetővé
való megválasztását támogassa a képviselő-testület. Ha időközben döntés születik a
végelszámolás kapcsán, akkor az ügyvezetői megbízatás a törvény erejénél fogva
megszűnik.
Határozati javaslat
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 2018. január 1-jétől
történő ellátásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait 2018. január 1-jétől 2018. június
30-ig Právics Máté lássa el megbízási jogviszony keretén belül havi bruttó 120.000,Ft díjazás ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés képviseletére a cég
taggyűlésén, valamint az ügyvezető megbízási szerződésének aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd
polgármester

